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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas atzinumu par Savienības 2018. gada pārskatiem; 
uzsver, ka aplēstais kopējais kļūdu līmenis Savienības budžeta izdevumos bija 2,6 %, 
kas atbilst kļūdu aplēsēm par pēdējiem diviem gadiem un tikai nedaudz pārsniedz līdz 
šim zemāko līmeni, proti, 2,4 % 2017. gadā; atgādina, ka mērķa būtiskuma slieksnis ir 
2 %, un aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai panāktu, ka vispārējais kļūdu 
līmenis nepārsniedz minēto slieksni; 

2. pauž nožēlu par to, ka Padome nav reaģējusi uz Parlamenta atkārtoto prasību atsevišķi 
aprēķināt aplēsto kļūdu līmeni izdevumiem III kategorijā (“Drošība un pilsonība”); 
ņem vērā Revīzijas palātas pamatojumu to nedarīt, proti to, ka 2018. gada budžetā III 
izdevumu kategorijā bija tikai 2 % no maksājumiem; ņem vērā Migrācijas un iekšlietu 
ĢD pašnovērtējumu, kurā lēsts, ka kļūdu līmenis ir zemāks par 2 % būtiskuma 
slieksni; pauž nožēlu par to, ka ierobežotā 18 darījumu izlase, kas tika revidēta par 
2018. gadu, nebija pietiekama, lai Revīzijas palāta apstiprinātu šo pozitīvo rezultātu; 
prasa noteikt lielāku to darījumu izlasi, kas tiek revidēti, lai sniegtu budžeta 
lēmējinstitūcijai nepieciešamo informāciju nolūkā pienācīgi novērtēt šajā nozīmīgajā 
politikas jomā gūtos rezultātus;

3. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašos ziņojumus par Eiropas Savienības Ārkārtas 
trasta fondu Āfrikai1 (ESTF Āfrikai) un par Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā2 
(“Turcijas mehānisms”); ņem vērā Revīzijas palātas konstatējumu par to, ka ESTF 
Āfrikai, kas atbalsta darbības 26 Āfrikas valstīs, ir elastīgs instruments, ar kuru 
projektu īstenošanu var uzsākt ātrāk nekā ar tradicionālajiem finansēšanas 
instrumentiem, bet kurš nav vērsts uz to, lai efektīvi virzītu darbību uz vēl 
nepieredzētām grūtībām, ar kurām tas saskaras; uzskata, ka Komisijai būtu jāpārskata 
ESTF Āfrikai struktūra, jo īpaši nolūkā uzlabot tā mērķtiecību un paātrināt tā 
īstenošanu, lai palielinātu tā efektivitāti; norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu 
attiecībā uz to, ka ar pirmo maksājumu 3 miljardu EUR apmērā (no kopējās summas 6 
miljardu EUR apmērā), ko mobilizēja no Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā, izdevās 
nekavējoties reaģēt uz bēgļu krīzi, tomēr gaidītos rezultātus izdevās sasniegt tikai 
attiecībā uz pusi no visiem projektiem; uzskata, ka ir jāpalielina naudas palīdzības 
projektu lietderība; mudina Komisiju sekot Revīzijas palātas ieteikumiem, tostarp 
palielināt ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā un sociālekonomisko atbalstu, lai 
apmierinātu bēgļu vajadzības, un īstenot stratēģiju pārejai no humānās uz attīstības 
palīdzību;

4. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par Savienības atbalstu dalībvalstu 

1 Īpašais ziņojums Nr. 32/2018 “Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonds Āfrikai: elastīgs, bet trūkst 
mērķtiecības”.
2 Īpašais ziņojums Nr. 27/2018 “Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā — noderīgs atbalsts, bet vajadzīgi 
uzlabojumi, lai palielinātu ieguldīto līdzekļu atdevi”.
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centieniem apkarot radikalizāciju3, kurus cita starpā finansē no Iekšējās drošības fonda 
(IDF) un programmas “Tiesiskums”; piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka Komisijai 
būtu jāuzlabo Savienības finansēto darbību vispārējas koordinēšanas sistēma, lai 
risinātu radikalizācijas problēmu, palielinātu praktisko atbalstu dalībvalstu praktiķiem 
un politikas veidotājiem un uzlabotu rezultātu izvērtēšanas sistēmu;

5. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta nekonstatēja lielas nepilnības Komisijas 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un IDF grāmatojumu 
noskaidrošanas procedūrās un ka tā piekrīt Komisijas noskaidrošanas lēmumiem; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka no 18 Revīzijas palātas pārbaudītajiem darījumiem trijos 
bija kļūdas un no tiem vienā AMIF dalītās pārvaldības darījumā kļūdu līmenis bija 
9,4 %; mudina Komisiju risināt jautājumu saistībā ar Revīzijas palātas konstatētajiem 
sistēmiskajiem trūkumiem, piemēram to, ka, veicot maksājumu pieprasījumu ex ante 
administratīvās pārbaudes, netiek veiktas apliecinošo dokumentu ex post pārbaudes; 
aicina dalībvalstis uzlabot līdzekļu saņēmēju organizēto iepirkuma procedūru 
likumības un pareizības pārbaudes.

3 Īpašais ziņojums Nr. 13/2018 “Vēršanās pret radikalizāciju, kas ved uz terorismu: Komisija risināja dalībvalstu 
vajadzības, tomēr koordinēšanā un izvērtēšanā bija daži trūkumi”.


